Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
EP Centrum mládeže NIŽNÁ ÚVRAŤ 26
Výchovno-vzdelávacie programy pre ZŠ a SŠ s ubytovaním počas celého roka.
Ponuka desiatich výchovno-vzdelávacích programov, ktoré sa počas pobytu môžu
kombinovať a spájať podľa požiadaviek objednávateľa a podľa časovej, fyzickej a finančnej
náročnosti.
Každý z programov je zameraný na mentálny a fyzický rozvoj detí a mládeže, na rozvíjanie
ich pracovných zručností, fantázie, kreativity, pozitívneho vzťahu k prostrediu a prírode.
Úlohou účastníkov programov je splniť zadané ciele. Výsledky splnených zadaní, šifier
a hlavolamov zapísať, prípadne zakresliť do určených tabuliek a pracovných hárkov. Za
úspešné plnenie úloh dostanú účastníci body. Po nazbieraní určeného minimálneho počtu
bodov získa celá skupina bonusovú odmenu (po dohode s vedúcim).
Každý z programov má svoj približný časový interval trvania, sezónnosť a náročnosť, podľa
ktorej je určený pre istú vekovú kategóriu. V cene za program na jednu osobu je započítaný
poplatok CVČ, vstup do zariadení, ktoré nie sú v kompetencii CVČ a sprievodca programu z
CVČ. Zo strany účastníkov sa nevyžaduje špeciálne materiálne vybavenie. Na presun mestom
je možné využiť MHD v zľavnenej cene prestupného lístka na 24 hodín 1,60€ pre žiakov
a študentov a 3,60€ pre vedúceho skupiny. (zdroj - http://www.dpmk.sk/)
Všetky tieto programy môžu byť súčasťou detských táborov počas letných prázdnin. Pre
nižšie vekové kategórie môžu byť v zjednodušenej forme, podľa zváženia vedúceho skupiny.
Ubytovanie skupiny je možné v priestoroch CVČ EP Nižná Úvrať 26, Košice. Kapacita
max. 21 osôb (s vedúcimi). Cena ubytovania je 10€/osba,noc. Vybavenie: 2, 4, 4, 5 a 6
posteľové izby s vlastnou sprchou, s úložným priestorom, wc na chodbe, WIFI, spoločná
kuchynka (chladnička, mikrovlnka, varná kanvica, servis), zabezpečenie stravovania po
dohode.
PROGRAM

TÉMA

OBOR

SEZÓNA

ČAS

MIESTO

KATEG.

Gaia

Na potulkách
mestom

história

celoročne

3 hod.

Centrum mesta

10 –18r. 1,50€

V ríši hviezd
a planét

astronóm celoročne
ia

3 hod.

CVČ Popradská

6 – 18r. 1,50€

Rieka života

enviro

1.apríl 31.október

3 hod.

CVČ Lodenica

6 – 18r.

Presná muška

šport

celoročne

3 hod.

CVČ Nižná Úvrať 10 –18r. 1,50€

Moja vlastná
animácia

kreativita celoročne

3 hod

CVČ Popradská

10 –18r. 1,50€

Tvorivé ruky

kreativita celoročne

3 hod.

CVČ Popradská

6 – 18r. 1,50€

Život na
stredovekom
hrade

história

1.apríl 31.október

4 hod.

Košický hrad

6 – 18r. 2,50€

Vo svete rastlín

botanika

celoročne

4 hod.

Botanická
záhrada

10 –18r. 3,50€

Cesta v čase

enviro

1.máj 31.október

4 hod.

Detská železnica/
Alpinka

6 – 18r. 3,50€

KulturPark

6 – 18r. 3,50€

bohyňa Matka Zem

Hélios
boh slnka, brat
mesiaca

Iris
bohyňa dúhy, posol

Artemis
bohyňa lovu

Apolón
boh svetla, tanca,
hudby

Hefaistos
boh zručnosti
a remeselníkov

Ares
boh hrdinov

Demeter
bohyňa zeme, rastlín

Hermes
boh cestovateľov

Aténa
bohyňa múdrosti

SteelPark kreativita celoročne 4 hod.
Kreatívna fabrika

CENA/os.

1,50€

